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   Streszczenie. Wraz z wiekiem obserwuje się stopniowe upośledzenie funkcji systemu 
ruchowego od wydolności którego zależy stabilność postawy. Zauważono, iż osoby starsze 
wykorzystują mniejsze pole płaszczyzny podparcia podczas ruchu wychylenia ciała  
w przód, co prowadzi do niestabilności posturalnej, a konsekwencji przyczynia się do 
zwiększenia częstotliwości upadków, a tym samym niebezpiecznych urazów. Ze względu na 
to, że nawet młode i sprawne fizyczne osoby często nie są w stanie osiągnąć swoich 
teoretycznych granic stabilności (wyznaczonych poprzez obwiednię stóp), istnieje potrzeba 

wyznaczenia funkcjonalnego pola płaszczyzny podparcia, a tym samym określenia jego 
rzeczywistych granic. Celem pracy było zaproponowanie nowego Wskaźnika Przedniej 

Granicy Stabilności (WPGS) informującego o wykorzystaniu przez badanego funkcjonalnego 
pola płaszczyzny podparcia, podczas ruchu maksymalnego wychylenia w przód, który może 
być pomocny w ocenie lęku, a także ryzyka wystąpienia upadku. Wskaźnik Przedniej Granicy 

Stabilności jest wyrażony jako stosunek pomiędzy zakresem przemieszczenia COP podczas 
ruchu maksymalnego wychylenia w przód, a odległością pomiędzy głową pierwszej kości 
śródstopia do kostki przyśrodkowej kości piszczeli. Przebadano 25 słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Pomiary antropometryczne stopy zostały wykonane za pomocą cyrkla 
kabłąkowego małego. Pomiar równowagi został przeprowadzony na platformie 

tensometrycznej z wykorzystaniem testu maksymalnego wychylania w przód. Równowagę 
oceniono również za pomocą testów klinicznych (BBS, Duncan, TUG), a lęk przed upadkiem 
za pomocą Międzynarodowej Skali Lęku przed Upadkiem (FES-I). Związek pomiędzy 
wynikiem skali FES- I oraz wynikami testów klinicznych (BBS, Duncan, TUG), a WPGS 

został oceniony za pomocą korelacji liniowej Pearsona. Zaobserwowano ujemną korelacje 
pomiędzy WPGS, a średnim wynikiem skali FES-I (r=-0,64, p<0,05), a także pomiędzy 
WPGS, a wynikiem testu TUG (r=-0,76, p<0,05). Dodatnia korelacja zarejestrowana została 
pomiędzy WPGS, a testem Duncan (r=0,66, p<0,05), jak również skalą Berga (r=0,6, p<0,05). 

Według wyżej opisanego wskaźnika osoby starsze wykorzystały średnio 70% funkcjonalnego 
pola płaszczyzny podparcia. Wykorzystanie mniejszego obszaru funkcjonalnego pola 
płaszczyzny podparcia zwiększa poczucie lęku przed upadkiem. Mniejsze wartości WPGS 
korelują z testami klinicznymi oceniającymi ryzyko wystąpienia upadku. Tym samym 

Wskaźnik Przedniej Granicy Stabilności ma ogromny potencjał jako narzędzie służące do 
oceny lęku, a także ryzyka wystąpienia upadku. 
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